Kosten en vergoedingen behandelprogramma Hersenz
Het behandelprogramma Hersenz valt binnen de Zorgverzekeringswet; en nog
specifieker onder de Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiënt groepen (GZSP).
Wat betekent dit voor jou?
• Het eigen risico van jouw zorgverzekering wordt jaarlijks aangesproken.
• Geen eigen bijdrage voor bijna alle behandelingen. De fysiotherapie en het zittend
ziekenvervoer zijn uitzonderingen.
Aanspraak eigen risico
Je betaalt jaarlijks een eigen risico als je 18 jaar of ouder bent en gebruik maakt van zorg
uit het basispakket. Het eigen risico is een verplicht bedrag om te betalen. Pas daarna
betaalt jouw zorgverzekeraar de kosten.
Fysiotherapie
De individuele fysiotherapie valt niet onder de basisverzekering van de
Zorgverzekeringswet. De ‘diagnosecode’ en een ‘chronische indicatie’ spelen hierbij een
rol.
Diagnosecode
De individuele fysiotherapie wordt gedeclareerd onder een bepaalde diagnosecode. In
de meeste gevallen heeft jouw diagnosecode een ‘chronische indicatie’. Soms ben je
eerder bij een fysiotherapeut geweest. Het kan van belang zijn dat we dan dezelfde code
gebruiken. Jouw fysiotherapeut zoekt dit samen met je uit.
Chronische indicatie
Een chronische indicatie betekent dat de fysiotherapie vanaf de 21e behandeling
vergoed wordt uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen moeten zelf betaald
worden. tenzij je aanvullend verzekerd bent. De eerste 20 behandelingen betaal je
eenmalig. Je hoeft dit niet elk jaar opnieuw te betalen.
Heeft u vervoer nodig?
Er is binnen de Zorgverzekeringswet een regeling zittend ziekenvervoer. Hiervoor betaal
je ook een eigen bijdrage. Je kunt het beste bij jouw zorgverzekering navragen of je
hiervoor in aanmerking komt.
Wat declareert InteraktContour aan uw zorgverzekering?
De tarieven die InteraktContour hanteert, zijn de met de zorgverzekeraars contractueel
overeengekomen tarieven. In geval van individuele fysiotherapie die niet wordt vergoed
door de zorgverzekeraar, hanteert InteraktContour een eigen tarievenlijst die is
gebaseerd op een gemiddelde van de met de zorgverzekeraars gecontracteerde
tarieven.
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Tarieven Fysiotherapie 2022
De tarieven per 1 januari 2022 *
Code
1000
1001
1700
1701

1870
1871
1920

Prestatiebeschrijvingen
Individuele zitting reguliere fysiotherapie
Individuele zitting reguliere fysiotherapie, met
toeslag voor behandeling aan huis
Lange zitting fysiotherapie
Lange zitting fysiotherapie, met toeslag voor
behandeling aan huis
Intake en onderzoek na verwijzing
Intake en onderzoek na verwijzing, met toeslag
voor behandeling aan huis
Telefonische zitting

Tarieven
€ 35,00
€ 43,00
€ 43,00
€ 55,00

€ 41,00
€ 53,00
€ 23,00

(*) deze tarieven kunnen afwijken van de tarieven welke uw zorgverzekeraar hanteert
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